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Deze week is het rapport verschenen van de Wetenschappelijke Raad over de 
opvang van zeehonden. Het feit dat het langverwachte rapport deze week gepu-
bliceerd zou worden heeft diverse instellingen waarschijnlijk doen besluiten ook 
met bevindingen rond zeehonden naar buiten te komen. Ook de vijf bekende 
opvangcentra voor zeehonden in Nederland lieten van zich spreken en zetten 
vooraf 'tal van kritische kanttekeningen' bij het toen nog te verschijnen rapport. 

Kanttekeningen 
Een van de kanttekeningen was dat 
de opvang eenduidiger gereguleerd 
moet worden. Daarnaast willen de vijf 
opvanglocaties dat de minister van 
Landbouw gebruik gaat maken van 
hun expertise op het gebied van zieke 
zeehonden en willen ze nauw betrok-
ken worden bij de toekomstige uit-
voering van de adviezen. 
 

Afgelopen dinsdagmiddag werd dan 
eindelijk het rapport aangeboden aan 
minister Carola Schouten van Land-
bouw. Een van de belangrijkste aan-
bevelingen van de wetenschappelijke 
commissie over de opvang van zee-
honden is: “Vang gewonde en zieke 
zeehonden alleen op als er een men-
selijke oorzaak is, en wacht minstens 
24 uur voor het opvangen van een 
verlaten zeehondenpup op een plek 
waar veel mensen komen”.  

(Vervolg op pagina 7) 

Jutter erop of eronder 
 

Afgelopen woensdag is er een specia-
le ouderavond gehouden op de 
Jutter. Het speciale aan de bijeen-
komst was dat leerkrachten daar niet 
bij aanwezig mochten zijn. 
 

De ouders van de leerlingen van met 
name het voortgezet onderwijs waren 
met een brief uitgenodigd voor de 
avond door het nieuwe bestuur van 
de school dat wordt gevormd door de 
directie van de Franeker middelbare 
school AMS.  
Tot afgelopen 1 maart, veel later dan 
aanvankelijk gepland, heeft het colle-
ge van B&W het bestuur gevormd. 
Het was met name de schoolinspectie 
die erop aandrong om snel een eind 
te maken aan die situatie die niet 
meer van deze tijd wordt geacht.  
Directeur-bestuurder van AMS, Teo 
de Groot benadrukt dat er geen spra-
ke is van een fusie. 
 

De Jutter heeft thans het predicaat 
zwak van de inspectie. Daarnaast spe-
len problemen als sterk dalende leer-
lingenaantallen en zijn er “problemen 
zijn met een aantal leerkrachten”, 
zoals burgemeester Tineke Schokker 
het verwoordde in een eerdere reac-
tie in een artikel van Marscha van der 
Vlies van de Leeuwarder Courant en  
“We moeten schouder aan schouder 
met de ouders de problemen oplos-
sen.” In het bewuste artikel wilde 
Schokker niet verder ingaan op de 
problemen die er zijn met een aantal 
leerkrachten. 
 

In een reactie op de gehouden avond, 
waar de Vliezier niet voor was uitge-
nodigd, stelt Lex Vergnes, voorzitter 
van de MR, “dat het doel vooral was   
het wantrouwen bij ouders weg te 
nemen en dat het een constructieve 
avond was welke gekenmerkt werd 
door openheid en eerlijkheid.  
De pijnpunten werden open en eerlijk 
benoemd en besproken”.  

(Vervolg op pagina 7) 

De Vlielandse EHBZ, zeehondenman Willem 
Stel, zal volgens de nieuwe aanbeveling 
“zeehondenwachter” worden maar blijft elke 
dag wel het strand op  gaan. Op de foto buigen 
Willem en Marnix zich over twee jonge zee-
honden. Foto Dirk Bruin. 
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●  Coach bij levensvragen

●  Maatschappelijk werk 

●  Dierenarts (bij spoed huisarts) 

●  Vrijwillige Terminale Thuiszorg

Tijd, aandacht en praktische ondersteuning door 
vrijwilligers in de thuissituatie van mensen in hun 
laatste levensfase en hun naasten.  
 

-  Sieuwke de Vries tel. 06 13 617 671 
-  Heleen Rommens tel. 06 15 580 244 
-  Judith van Houten tel. 06 18 121 214  

Wijkverpleegkundige:  tel. 06 30 227 505 
Klantadviescentrum:   tel. 0900-3213213 

●  Tandartspraktijk 

Behandeling volgens afspraak: tel.  0592-304420  

●  Fysiotherapie 

Behandeling volgens afspraak: 

S. Manting & B. Manting-Stoker: tel. 0562 - 451241 

I. de Zeeuw-Dieters: tel. 0562 - 451066 

●  Thuiszorg Palet groep:  

Dierenarts mw. Fonad houdt 6x p.j. spreekuur op 
Vlieland in de voormalige bibliotheek a/h Kerk-
plein. Op ma-wo-vrij. kunt u van 18.00 tot 19.00 u. 
bellen voor een telefonisch consult of voor het 
maken van een afspraak: telefoon: 06 23 484 561 
Eerst volgend regulier spreekuur: za. 24 maart’18 

●  Hulp- en verpleegmiddelen (HMC)

Aanvragen (alle) hulpmiddelen : 0511-460660 
Uitleenmagazijn Uiterton:            0562-447100 

●  Apotheek 

Huisartsenpraktijk Vlieland, zie onderstaand 

Praktijk, Molenglop 6 tel. 0562 - 451307 
Herhaalrecepten:  tel. 0562 - 451875 
 

Afhalen medicijnen, ma - vr: 09.00-10.00 │17.00-17.30 u. 

Informatie (paramedische) instellingen 

N/W Fryslân - Vlieland   tel. 0519 - 293550 

Janke Boomsma tel. 06 53 648 396 

Instelling Opmerking 

VVV Vlieland 
Havenweg 10, 8899 BB 

*) Elke avond en in het weekend: 
  bij aankomst van elke veerboot 

Gemeente Vlieland 
Dorpsstraat 127, 8899 AE 

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127 
 

Milieustraat;  Fortweg 1a 

Politie n/w Friesland  
Lutinelaan 5, 8899 BD 

Algemeen alarmnummer 112  
Niet dringend;       0900-8844 

Bibliotheek 
Lutinelaan 3, 8899 BD  

Grote collectie Vlieland en het wad. 
Ook voor gasten, kinderen gratis. 

Tromp's Huys 
Dorpsstraat 99, 8899 AD 

Cultuur historisch museum, 
wisselende exposities. 

De Noordwester 
Dorpsstraat 150, 8899 AN 

Educatief informatiecentrum 
www.denoordwester.nl 

De Vuurtoren 
Bovenop het Vuurboetsduin 

Een van de hoogste (45m.) duinen 
van Nederland, 210 treden! 

Spreekuur en afspraken maken Huisartsenpraktijk Vlieland  
Molenglop 6, 8899 AZ 

Maart 
 17  za  20.00  Toneelvereniging Carousel: “De verloofde van mijn vrouw” De Bolder 
 17 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 19 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Vuurtorentrap  
 21 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland 
 22 do 15.00   DonderdagmiddagFilm: El Olivio   Podium Vlieland 
 22  do - - - - Activiteiten gr. 4 t/m 8: Paashazen maken (opgeven)  Vliering 
 03  za  - - - - Activiteiten gr. 4 t/m 8: Lasergamen in Flidunen (opgeven)   Vliering 
 24  za  - - - -  Activiteiten Vmbo:  Karaoke avond (opgeven)  Vliering 
 24 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert  
 26  ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Nieuwe Kooi 
 28 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland 
 29  do  - - - - Activiteiten gr. 4 t/m 8: Paaseieren maken (opgeven)  Vliering 
 31 za   20.30   DonderdagmiddagFilm: De Mattheus Missie       Podium Vlieland 
 31 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 

April 
 01 zo 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter Café Tante Pé 
 02 ma 13.30 Vandaag geen wandeling met Akkie vd Ploeg Nergens  
 04 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  

Praktisch alle evenementen worden nader toegelicht op posters in het Dorp 

Elke week / regelmatig Aanmelden / info. 
 Maandag 15.00 - 17.00 Sjoelen met Bart Feij, gratis entree  Uiterton  
 Maandag 19.30 - 20.30 Poweryoga met Nynke Stockmann in De Jutter tel. 06 48 442 897 
 Dinsdag* 15.00 - 17.00 *) 1e en 3e dinsdag v/d maand: Handwerkclub  Uiterton   
 Woensdag 14.00 - 16.00 Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven  Naast de Vuurtore 
 Woensdag 18:45 - 19:45u Hatha yoga met Nynke Stockmann buitenles tel. 06 48 442 897  
 Woensdag     avond  Huiskamerconcerten (www.danarun.nl)  tel. 06-51 343 557  
 Donderdag 10.30 - 12.00 Markante monumentenwandeling met gids Tromp’s Huys  
 Donderdag  10:30 uur  Op de koffie bij de boswachter Noordwester 
 Donderdag  14:00 uur  Bunkerexcursie Noordwester 
 Zaterdag 10.30 - 12.00  Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven  Naast de Vuurtoren  
 Zaterdag: 12.30 oneven weken: Militair historische Natuurwandeling Noordwester 
 Zondag 10.00 - 11.00 Yogales met Nynke Stockmann in De Jutter tel. 06 48 442 897  
 Zondag  20.30 - 00.30 Sjoelen met Bart Feij, gratis hapjes Loodscafé  
 Wekelijks: Zeehondentochten, zeehonden spotten op de Richel  VVV - Vlieland 

datum tijd Omschrijving Locatie 



tussen 1 april en 1 oktober  

  
Live muziek, dagschotels en 
pizza’s in de leukste ‘tent’ van 
Vlieland: grand café De Bolder 
 

Informatie en reserveringen:    

www.stortemelk.nl 

info@stortemelk.nl  

0562-451225  

Kampeerterrein Stortemelk  
Is milieubewust: 

Voor uw gemak, alles onder een dak 
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Deze leerlingen vonden dat bomen 
niet zomaar gekapt mochten worden. 
Eventueel wel als ze in de weg ston-
den voor zonnepanelen, maar anders 
niet. Precies zoals het standpunt van 
GroenWit was in die discussie in de 
gemeenteraad. Ik heb weer vertrou-
wen in de toekomst! 
 

Verder bleken de leerlingen over het 
algemeen best tevreden, maar ze 
wilden graag meedenken over zaken 
die hen aangaan. Dus over ons idee 
om een scholierenraad in te stellen, 
waren ze enthousiast. Ook in groep 7 
bleken een paar slimme leerlingen te 
zitten, die met goede ideeën kwamen 
over wat je aan Vlieland zou kunnen 
verbeteren. WC-hokjes in de buiten-
gebieden was er daar één van. Dat 
leek mij ook wel een goed idee. Het 
zou een hoop rommel schelen. 
 

De verkiezingen zijn in De Jutter. Daar 
is het stembureau. Voor de leerlingen 
van De Jutter zal dat leerzaam en best 
spannend zijn. Bovendien gaan zij 
schaduwverkiezingen houden.  
Waar zullen deze toekomstige volwas-
senen van Vlieland op gaan stem-
men? 

Elsje de Ruijter 

Scholieren enthousiast over 'scholierenraad' 

De drie partijen die meedoen aan de 
verkiezingen op Vlieland brachten 
onlangs op verzoek van de docenten 
een bezoek aan De Jutter. In drie 
rondes konden zij hun standpunten 
uiteenzetten voor de leerlingen van 
groep 7 van de obs en van de klassen 
1 en 2 van het vmbo. Ik ging samen 
met GroenWit voorzitter Harrie van 
Barneveld de klassen langs. 
 

De leerlingen van het vmbo stelden 
ons goede vragen. Ze wilden weten 
wat onze speerpunten waren. 
"Duurzaamheid, en het behoud van 
het evenwicht tussen toerisme en 
natuur. We vinden dat er in de zomer 
niet meer mensen naar het eiland 
moeten komen," antwoordde ik.  
Dat vonden de meeste leerlingen best 
wel een goed idee. Ik wilde ook weten 
wat de leerlingen zelf vonden. Of er 
iets was dat beter kon op Vlieland. 
 

Of wij vonden dat bomen zo maar 
gekapt konden worden op het eiland, 
vroeg er één. Ik vertelde dat we ge-
probeerd hadden de kap van bomen 
rond de Dennenlaan tegen te houden, 
maar dat dit niet gelukt was omdat de 
beide andere partijen daarin geen 
probleem zagen.  

Iets minder gasten 

Over de lange termijn heeft rederij 
Doeksen behoorlijk wat meer gasten 
(passagiers minus eilanders) naar 
Vlieland overgezet. Echter in de eer-
ste twee maanden van dit jaar waren 
er iets minder overzettingen dan in 
het absolute recordjaar 2017. 
 

In 2017 werden over het hele jaar 
216.161 passagiers over gezet. Bijna 
50.000 gasten meer dan 10 jaar eer-
der, toen Doeksen in 2008 167.344 
passagiers overzette naar Vlieland. 
 

Minder dan 1% 
Het is eigenlijk nog veel te vroeg in 
het jaar om iets over 2018 te zeggen:  
Over de eerste twee maanden is er 
een kleine terugloop, minder dan 1%, 
van het aantal passagiers te constate-
ren. In januari (6217 pass.) en februari 
(8526 pass.) zette Doeksen 124 passa-
giers minder over dan in 2017, maar 
wel ruim 1100 meer dan in 2016. 



 

 

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen. 

Huijboom Communicatie 
 

Voor al uw teksten en ontwerp 
drukwerk (flyers, posters, menu-
kaarten etc.) Femke Huijboom, 
06 19208440|femke@huijboom.nl  
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Protestantse Gemeente Vlieland 

Predikant: ds Frans H. Weeda,  
Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland.  
tel: 0562-850518  / email: fhweeda@home.nl 
 

Elke zondag is er om 10.00 u. een kerkdienst in 
de Nicolaaskerk uitgaande van de Protestantse 
Gemeente. Voorganger a.s. zondag 18 maar; 
ds. Jaap Meijer, Bennekom  
 

R.K. Pastoraat Vlieland 

Heilige Jacobusparochie N.W. Friesland 
Contact Vlieland: Anneke Roos: 0562 - 451549 
 

De kleine katholieke gemeenschap op Vlieland 
komt op het moment dat er een katholieke 
pastor van de wal aanwezig is maandelijks 
bijeen om samen te vieren in de Nicolaaskerk.  
 

Volgende viering: Maandag 19 maart 19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

Noteer alvast in uw agenda:  
 

8 april gaat de Sterrit weer plaatsvinden! 
 

De braderieën in 2018 zijn op 2 mei, 18 juli, 1 
en 15 augustus. Vraag bijtijds uw kraam aan 

op 06-53415933 want op=op! 

ZAND VOOR VLIELAND 
Informatiecentrum de Noordwester wil de groot-
ste zandverzameling van de wereld gaan ma-
ken! Om de ambitieuze klus te klaren is alle 
hulp van over heel de wereld nodig. Neem van 
uw woon/vakantie adres een eetlepel zand 
mee. Stuur dit met de locatiegegevens naar: 

Dorpsstraat 150, 8899 AN Vlieland. Nederland 

Drukwerk op Vlieland 

drukwerk@vlie.land / tel. 453021 

De fam. Van Keulen  
nodigt u uit om mee te komen feesten op  

zaterdag 17 maart  
Dan houden we een receptie  

van 1600 tot 1800 uur in 

Eetcafe  De Lutine 
 

We hebben veel te vieren:  
45 jaar getrouwd (13-2-1973),  
40ste verjaardag van Sjoerd (19-2),  
70ste van Harry (2-3),  
jaartje jonger Gerda (29-3), 
Hanneke woont voorgoed in Nederland,  
Paula (Sjoerd’s vrouw) is hersteld na een 
operatie. U bent allen van Harte Welkom.  
Cadeau is niet nodig. Donatie voor opknap-

pen van ons huis mag wel ☺ 

Openingstijden 2018 in de Jutter  
 

 

 do: 15.30 - 17.00 - - - -    - - - -    

 vr.  14:00 - 16:00 19:00 - 22:00  
 za. - - - -     - - - - 19:00 - 22:00 

contact: info@vlieringvlieland.nl 

 

 

Eten in de Ton 
 

Donderdag 22 maart 2018 om 12.00 uur. 
De koks zijn: Toos van Heerde, Janneke 
Tinga & Dirk Floor 
Menu: We beginnen met zelfgemaakte kip-
pensoep. Vervolgens een stamppot van 
gewone, zoete aardappelen en spinazie met 
een procureurlapje in jus. Daarbij voor de 
liefhebbers: gebakken spekjes en zuur. 
Het toetje is nog een verrassing maar met 
een heerlijke topping, dat weten we al wel! 
Kosten € 5,50 p/p. Graag wel reserveren, dit 
kan bij Janneke Tinga: tel. 06 33 840 395 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

Info: VVV Vlieland: info@vlieland.net │tel. 0562-451111 
 

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 

SRI-LANKA 
Steun het werk van Marian Oosterbaan en 
draag bij voor de weeskinderen van Sri-
Lanka. 100% van de inbreng komt ten goede 
aan de school/weeskinderen. Elk bedrag is 
welkom IBAN: NL68RABO 03 25 51 95 79   
T.n.v. weeshuis srilanka. Meer informatie:  

marianoosterbaanbier@gmail.com 

Kaartje 
sturen ? 

 

Aron Boon  
Revalidatie Fryslân 
t.a.v. Aron Boon, Afd. D kamer 44 
Hoofdstraat 3 
9244 CL Beetsterzwaag 
 

Doety van der Meer:  
Boarnsterhim State app. 7 
Wjitteringswei 67 
8495 JM ALDEBOARN 
 

Jurgen Tischmann 
Pflegewohnstift Am Nordring,  
Grüne Straße 24a,  
D 33330 Gütersloh,  
Duitsland 
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Maximum 15 km/u. en beperkende maatregelen 
 

De eigenaren van de paden en wegen van het zomerhuizenterrein in de dui-
nen doen via een email een dringend verzoek op de eilander chauffeurs om 
niet harder dan 15 km/uur op hun wegen te rijden omdat deze in zeer slechte 
zijn. Onderzoek heeft uitgewezen, aldus de mail, dat dit met name komt door 
het (te) hard rijdende verkeer. 

op te lappen. De toename van het 
auto- en transportverkeer zorgt er elk 
jaar voor, in combinatie met regen, 
dat de hoeveelheid kuilen steeds gro-
ter wordt. Als bestuur zijn wij thans 
ook bezig om maatregelen voor te 
bereiden om het stelsel te renoveren 
alsmede het invoeren van flinke fysie-
ke snelheid beperkende maatrege-
len”.
 

Een klinkerverharding zou daarom 
meer op z’n plaats zijn. Van der Vorm: 
“Uitgesloten in bestemmingsplan en 
de gemeente en Staatsbosbeheer 
willen niet, de grond is van Staatsbos-
beheer. Bovendien heel veel weer-
stand bij huiseigenaren, overstappen 
van schelpen naar een andere halfver-
harding is de hoogste haalbare”.  
 

In het verleden is al eens de suggestie 
gedaan door het bestuur om vervoer-
ders aan de rand van het terrein over 
te laten stappen/laden op langzaam 
rijdende elektrische (golf)wagentjes 
om overlast en schade te voorkomen. 
Dit bracht destijds veel commotie, tot 
zelfs op agenda van de VVV-
vergadering. totdat enkele dagen la-
ter bleek dat dit een 1 aprilgrap be-
trof. Ondanks het feit dat het nu na 
zoveel jaar weer bijna 1 april is, is 
deze waarschuwing en de afgekondig-
de maatregel geen 1-aprilgrap. 

 Het is een regelmatig terugkerend 
probleem, de kuilen en gaten in de 
wegen en het kost de zomerhuiseige-
naren ook regelmatig veel geld voor 
het onderhoud aan de schelpenwe-
gen. Het is bekend dat schelpen als 
wegverharding prima voldoen voor 
fiets- en wandelpaden, maar feitelijk 
niet geschikt zijn voor autoverkeer en 
helemaal niet voor vrachtverkeer. 
Vroeger kwam het vrachtverkeer bij 
uitzondering in het “Duinkersoord”. 
Tegenwoordig is dat meer dan dage-
lijks. Ook bewoners van de zomerhui-
zen, gasten en eigenaren, bestellen 
steeds meer goederen online, en deze 
goederen worden door de besteldien-
sten voor de deur afgeleverd, wat dus 
veel meer vrachtverkeer teweeg-
brengt. 
 

Daan van der Vorm, een van de huis-
eigenaren en bestuurslid met de por-
tefeuille terreinbeheer van de Stich-
ting Beheer Erfpacht Duinkersoord & 
Vliepark (SBEV), vraagt met klem in 
een email aan de professionele eilan-
der gebruikers van de paden en we-
gen; taxi, bagagevervoerders, aan-
nemers en bezorg-, transport- en 
vrachtdiensten, om niet harder dan 
15 km per uur te rijden in het Duin-
kersoord/Vliepark: “Wij verzoeken u 
dit ook met grote nadruk mede te 
delen aan uw medewerkers en aan 
bedrijven die in uw opdracht rijden of 
klussen uitvoeren in het DKO”. 
 

In de mail staat verder: “De wegen en 
paden zijn momenteel in zeer slechte 
staat, onderzoek heeft uitgewezen 
dat dit met name komt door het (te) 
hard rijdende verkeer. Het kost de 
SBEV elk jaar veel geld om de paden 

              35 jaar dienst Harlingen - Vlieland -Terschelling 

WEKELIJKS DIENST OP VLIELAND  
 

PALLETTRANSPORT  

Europallet € 25,=* 
 

*) kade Harlingen - kade Vlieland, excl. BTW 
 GROTERE PALLETS OP AANVRAAG  

 

tel: 06 51 366 366  |  info@waddentransport.nl  |  www.waddentransport.nl  

Rederij Wadden Transport 

Wijkavonden 
 

In 2017 is het niet gelukt, maar dit 
voorjaar willen we weer enkele thema
-avonden houden. Zoals gebruikelijk 
proberen we met elkaar in gesprek te 
komen aan de hand van uiteenlopen-
de stellingen op discussiekaartjes. Die 
stellingen hebben ditmaal niet één 
overkoepelend thema. Wel vonden 
we inspiratie in actuele onderwerpen, 
vooral de hele discussie rond orgaan-
donatie en de nieuwe wet die dat 
regelt. Die wet is in de Tweede en de 
Eerste Kamer met minimaal verschil 
aangenomen.  
 

Dat alleen al laat zien hoe beladen het 
onderwerp is. Hoe kun je tegen or-
gaandonatie zijn, als je van dichtbij 
meemaakt hoe de duur en de kwali-
teit van het leven van zieke mensen 
opknapt van transplantatie? Maar is 
het juist dat de overheid ervan uit-
gaat, dat iedereen ‘ja’ zegt tegen do-
natie, tenzij die zich als weigeraar 
heeft laten registreren? Zijn er betere 
manieren om de tekorten aan orga-
nen te verminderen? 
 

Zoals gezegd, er komen op de kaartjes 
ook heel andere onderwerpen ter 
sprake. Het gaat er bij deze avonden 
niet om dat iedereen het met elkaar 
eens wordt. De bedoeling is elkaar 
wat beter te leren kennen, ook bij die 
zaken waar je normaal gesproken niet 
zo makkelijk over praat. 
 

Organisatie: 
Het ligt in de bedoeling om twee 
avonden te organiseren in week 12 en 
13. Het staat u vrij om te bepalen 
welk tijdstip u het beste uitkomt. Om 
al te grote verschillen in de omvang 
van de groepen te voorkomen vragen 
wij u wel vriendelijk om uw komst 
vooraf te melden bij uw gastvrouw. 
Dat kan ook bij mij: 
telefonisch op nummer 0562-850518 
per mail: fhweeda@home.nl  
 

Dagen, tijden en adressen: 
 

 Dinsdag 20 maart, 20.00 u. 
 fam. Van Barneveld, Lutinelaan 9 
  

 Woensdag 28 maart, 20.00 u. 
mevr. Pronk-van Randen, 
Willem de Vlaminghweg 27 

 

Frans Weeda 
predikant 
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In het eerder genoemde artikel van 
de LC stelde burgemeester Schokker 
dat het voor de Jutter nu “erop of 
eronder is”. Ook stak Schokker de 
hand in eigen boezem door te stellen 
dat het oude bestuur in het verleden 
niet altijd goed heeft gecommuni-
ceerd. Het nieuwe bestuur wil om dit 
te voorkomen een zogenaamde 
“klankbordgroep” gaan formeren. 
 

Een woordvoerder van de inspectie 
stelt dat de Jutter in mei weer door de 
inspectie bezocht zal worden, de uit-
komsten van dit bezoek en de daar-
aan verbonden nieuwe status zal, 
naar verwachting, nog voor de zomer-
vakantie bekend worden gemaakt. 

(Vervolg van pagina 1) 

Ouderavond De Jutter 

De commissie stelt verder voor: 
“zeehonden hun natuurlijk leven te 
laten leiden. Geef ze tijd, ruimte en 
kansen, zodat natuurlijke processen 
bepalend zijn voor de populatie-
grootte. Dat is tevens het beste voor 
het welzijn van de zeehonden”. 
De Waddenvereniging kan zich vinden 
in dit advies. Ook bekende zeehon-
denopvangcentra als Ecomare en het 
zeehondencentrum Pieterburen zijn 
het in grote lijnen eens met de advie-
zen.  
 

Waddenvereniging 
In een reactie op het verschenen rap-
port stelt de Waddenvereniging: “Het 
gaat goed met de zeehonden in de 
Waddenzee. Ruim 4000 grijze zee-
honden en 8000 gewone zeehonden 
bevolken nu de Nederlandse Wad-
denzee. Dat staat in schril contrast 
met de situatie in de ’70-er jaren. 
Watervervuiling en rustverstoring 
eisten hun tol en de zeehondenstand 
was gedaald naar een paar honderd 
exemplaren. Dankzij de inspanningen 
van de opvangcentra en de acties van 
de milieubeweging, onder aanvoering 
van de Waddenvereniging, voor een 
schonere zee, nam vanaf de jaren 
tachtig het aantal zeehonden weer 
gestaag toe. De grijze zeehond keerde 
in 1985 terug en de populatie gewone 
zeehonden groeide snel. Waarschijn-
lijk heeft het aantal zeehonden in de 
Waddenzee nu het maximum bereikt.   
Zeehonden zijn wilde (roof)dieren die 
zich in een schone Waddenzee, met 
voldoende rust en ruimte om hun 
jongen te krijgen en te zogen, goed 
kunnen redden. We moeten accepte-
ren dat in een natuurlijke Waddenzee 
dieren ziek worden en sterven. Daar-
om stelt de wetenschappelijke com-
missie voor alleen zeehonden op te 
vangen die door menselijk toedoen 
ziek of gewond zijn. Ook de jonge 
zeehonden, de huilers, moeten we zo 
veel mogelijk met rust laten. Uit on-
derzoek blijkt dat een zeehonden-
moeder haar jong wel eens meer dan 
18 uur alleen laat. Vinden we een 
huiler ergens op het strand dan moe-
ten we de moeder een periode van 24 
uur de tijd geven haar jong terug te 
vinden. Professionele zeehonden-
wachters moeten daarop gaan toe-
zien en uiteindelijk beslissen of een 
zeehond opgevangen wordt.  
 

(Vervolg van pagina 1) 

Zeehondenopvang 
De aanbevelingen van de weten-
schappelijke commissie zullen de ko-
mende maanden worden uitgewerkt 
en vastgelegd in afspraken. Over dit 
zeehondenakkoord zal nog verder 
overleg gaan plaats vinden met alle 
partijen die bij de zeehondenopvang 
betrokken zijn. 
  

Groei vlakt af 
Niet uit het rapport maar uit een ook 
deze week gepubliceerd meerjarig 
monitoringsonderzoek van Wagenin-
gen Marine Research, blijkt dat in het 
Nederlandse deel van de Waddenzee 
het aantal zeehonden nog steeds toe-
neemt, maar de groei, vooral van de 
gewone zeehonden, lijkt wel af te 
vlakken.  
 

Tellen 
De gewone en grijze zeehonden wor-
den geteld op de zandplaten in de 
Waddenzee, gewone zeehonden in 
augustus en grijze zeehonden in 
maart en april. Gedurende de zoogpe-
riode wordt het aantal pups geteld, 
voor gewone zeehonden is dit in juni 
en juli, voor de grijze zeehonden is dit 
in december en januari. 
 

Tussen 2002 en 2017 is het aantal 
grijze zeehonden toegenomen tot 
ruim 4000 dieren. van de gewone 
zeehonden werden er vorig jaar bijna 
8500 geteld, maar daarbij is opvallend 
dat de laatste jaren de populatie nau-
welijks is gegroeid. 
 

,,Mogelijk wordt de draagkracht van 
de Waddenzee voor deze soort bena-
derd. Het is nog onduidelijk hoe dit 
komt. Zowel maatschappelijke facto-
ren zoals recreatie en scheepvaart als 
fysische en biologische factoren, zoals 
de beschikbaarheid van voedsel kun-
nen hieraan bijdragen’’, stellen de 
onderzoekers. 
 

Graadmeter bio-indicators  
Een ander onderzoek dat ook deze 
week werd gepubliceerd, uitgevoerd 
door het Zeehondencentrum Pieter-
buren, de Universiteit Utrecht en het 
Universitair Medisch Centrum Gronin-
gen laat zien dat zeehonden als bio-
indicators voor antibioticaresistentie 
gebruikt kunnen worden. Het onder-
zoek levert een belangrijke bijdrage 
aan de monitoring van antibiotica 
resistentie in de Waddenzee. Wereld-
wijd is er een groeiend besef dat toe-
nemende antibioticaresistentie in 
ecosystemen de gezondheid van zo-
wel mens als dier kan schaden. 

De afgelopen jaren zijn honderden 
zeehondenpups die in Pieterburen 
werden opgevangen onderzocht op 
de aanwezigheid van bacteriënresis-
tent tegen antibiotica. Ana Rubio Gar-
cia, hoofd-dierenarts Zeehondencen-
trum Pieterburen, doet dit als onder-
deel van haar promotieonderzoek 
naar het zeehondenmicrobioom. Dit 
onderzoek wordt begeleid door de 
faculteit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht en de afdeling 
medische microbiologie en infectie-
preventie van het Universitair Me-
disch Centrum Groningen.  
 

Een opvallende, ook positieve uit-
komst is dat wanneer zeehondenpups 
tijdens de opvang in Pieterburen anti-
biotica nodig hebben voor herstel, het 
microbioom van deze dieren een paar 
dagen na het beëindigen van de be-
handeling niet anders is dan bij niet-
behandelde dieren. Dit herstel duurt 
bij mensen aanzienlijk langer. Het 
betekent ook dat het antimicrobiële 
stewardship beleid, waarbij infecties 
alleen in noodzakelijke gevallen kort 
en gericht met antibiotica worden 
behandeld, geen effect heeft op het 
ecosysteem wanneer de dieren weer 
worden vrijgelaten. 
 

De aanbevelingen van de weten-
schappelijke commissie zullen de ko-
mende maanden worden uitgewerkt 
en vastgelegd in afspraken. Over dit 
zeehondenakkoord zal nog verder 
overleg gaan plaats vinden met alle 
partijen die bij de zeehondenopvang 
betrokken zijn. 
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Drijfhout  
De muziek van de zee, de muziek van het eiland 

Wekelijks optredens zie agenda blz. 2 
www.drijfhout-vlieland.nl     @Drijfhout_vlie 

VOOR EEN GROEN VLIELAND! 
Word lid en/of klant! 

Ook voor niet-Vlielanders 

 ecvlieland.nl   

Finishing touch Schoonmaak 

 
Wie wil per 1 mei ons team komen versterken bij de  

schoonmaak van de school 
 

We zoeken iemand die zelfstandig  
de werkzaamheden uit kan voeren. 

 

Het gaat om 3 uur per dag  
op: maandag, dinsdag en donderdag na 15.30 uur. 

 
Wij bieden een gezellige werksfeer en het salaris ligt  

ruim boven de CAO voor de schoonmaak. 
 

Voor inlichtingen kan je contact opnemen met: 
 

Gerda van den Burg, tel.: 06 55 851 868 
 

- Finishing touch Schoonmaak Vlieland - 

Al meer dan 100 jaar dé veerdienst  
naar Vlieland en Terschelling! 

Boek uw tickets online via 

www.rederij-doeksen.nl  

of telefonisch via  

088 9000 888  
(lokaal tarief)  

 

Kijk voor de dienstregeling, aanbie-

dingen, extra of gewijzigde afvaar-

ten en meer op de site, teletekst 

pagina 723 of volg ons op Twitter. 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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Post  
van lezers 
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MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  

Vrouwenfilm 
 

Elk jaar is op 8 maart de Internationa-
le Vrouwendag. Daarom organiseerde 
filmhuis 'het Podium' een vrouwen-
film op die dag. De film waar wij als 
vrouw van vlieland naar konden kij-
ken was: Hidden Figures. De film 
draaide zowel 's middags als 's avonds 
een keer. Beide keren waren er onge-
veer 10 bezoeksters.  
 

Ik ging 's avonds. Eerst dacht ik: nee, 
niet een film uit 1961, nee, niet weer 
met zwarte vrouwen... Dat duurde 
maar kort. Al gauw werd ik gegrepen 
door de film: afschuw, verontwaardi-
ging, huilen, lachen, vertedering, 
spanning, kracht en inspiratie wissel-
den bij mij elkaar af.  Wat een gewel-
dige (vrouwen) film en wat een goed 
idee om deze film op deze dag op 
deze plaats te draaien! 
 

Wel superjammer dat maar zo weinig 
mensen de film gezien hebben. En 
ook jammer, dat er blijkbaar  gedacht 
wordt dat vrouwenfilms op vrouwen-
dag alleen maar door vrouwen beke-
ken moeten worden. Ik hoop dat er 
volgend jaar weer een heerlijke inspi-
rerende vrouwenfilm gedraaid gaat 
worden in het Podium. En wat mij 
betreft: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd en inspiratie! 
 

Ik dacht: wat zou nou een goede man-
nenfilm zijn wat mij betreft? Een in-
spirerende ontroerende mannenfilm? 
Ik ben ervan overtuigd, dat dat dan 
over echte vriendschappen tussen 
mannen moet gaan. En die zijn er vast 
wel. Ik hoop, dat er dan heel veel 
mannen naar komen kijken. En dan 
wil ik er ook graag naartoe, desnoods 
later met alleen maar vrouwen! 
 

Loes Meijer 

 

Kapsalon Hinke 
 

- in de Uiterton - 
Geopend: di.t/m za.& do.avond 

 

afspraak:              06 46 371 624  

   

FILM 

Schervenbankjes 
Op dinsdag 13 maart werden door 
burgemeester Tineke Schokker op 
het kerkhof 2 bijzondere bankjes 
onthuld. In de zitting van de beide 
bankjes zijn namelijk scherven ver-
werkt die bij het jarenlang delven 
van de graven uit de grond zijn geko-
men. De gemeentewerkers gooiden 
deze niet aan de kant, maar gaven 
deze trouw aan de Cultuur Histori-
sche Vereniging op Vlieland.  
 

Nadat er na al die jaren een aantal 
emmers met zeer uiteen lopende 
soorten scherven verzameld waren, 
vond het bestuur van de vereniging 
dat het tijd was om hier iets mee te 
gaan doen. 
 

Zo ontstond het idee om deze scher-
ven van gebruiksaardewerk, tegeltjes, 
pijpenkoppen en glaswerk uit de 17e, 
18e en 19e eeuw te verwerken in iets 
dat het publiek een beeld geeft van 
de historie van Vlieland. Dat werden 
uiteindelijk 2 bankjes. Deze bestaan 
uit een stalen frame waarop een 
zitting bevestigd is bestaande uit een 
glasheldere epoxy waar de scherven 
ingegoten zitten. 
 

De bankjes zijn in opdracht van de 
Cultuur Historische Vereniging 
"Eylandt Flielandt" vervaardigd door 
Karel Nouta, van Ziltgetint. Het was 
een tijdrovende klus die met grote 
precisie moest worden uitgevoerd. 
Het resultaat werd door Barbara de 
Bruijn, de voorzitter van de vereni-
ging, aangeboden aan de gemeente 
Vlieland die eigenaar is van het kerk-
hof. De bankjes staan tegen de ooste-
lijk muur van de Nicolaaskerk.  
 

Bezoekers van dit zeer rustieke kerk-
hof kunnen hier voortaan plaats ne-
men op een stukje tastbare Vlielander 
historie. 

Donderdag 22 maart: El olivo, Spanje 
2016, 100 minuten. Podium 15.00 u. 
 

Alma´s familie produceert al genera-
ties lang olijfolie in het Spaanse Cas-
tellón, maar de familie is door terug-
lopende inkomsten genoodzaakt een 
andere inkomstenbron te zoeken. 
 

De opa van de twintigjarige Alma 
heeft zijn twee zonen (onder wie Al-
ma's vader) nooit vergeven dat die 
zijn 2000 jaar oude olijfboom hebben 
verkocht. Daarom zwijgt hij al 12 jaar. 
Wanneer de oude man op sterven 
ligt, verzint de pittige Alma een list 
om de boom terug te laten keren naar 
de familieboerderij.  De boom staat 
echter in het atrium van een energie-
bedrijf in Düsseldorf. 

Het klinkt als een onwaarschijnlijk 
sprookje. Regisseur Bollaín weet El 
olivo echter om te toveren tot een 
innemend familiedrama met een mili-
eubewuste ondertoon. 
 

Toegang € 10,00; 10 rittenkaart € 55,- 
leden VESV € 5,50 ten overstaan van 
lidmaatschapskaart. 

Wie graag films mee wil uitkiezen 
voor het programma voor het derde 
seizoen of suggesties wil doorgeven, 
kan zich aanmelden bij: 
 Jelva van der Werf, Ankelien Kadijk, 
of Tjerkien Bijtelaar. 



 

+) Zomertijd. Bron: www.getij.nl 
 

Hoogste waterstand: 3,23+ NAP 
De hoogst gemeten waterstand op Vlieland was 
op 03 januari 1976: 323 cm boven NAP. Dit is 
het niveau als er 1,20 m. water in de terminal 
van Doeksen staat. De coupure sluit bij 2.80 m.+ 
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Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

Andere locaties:  Badhuys: - 15 minuten 
Posthuys: Noordzee; -1 uur, Wad; +1 uur 

Waterstanden 
Bedrijven 
competitie 
 

[weerpraatje] 

Op woensdag 14 maart 2018 
hadden we een mooie  
lenteavond met windstil weer.  
 

Het was rustig op de tennisbaan, al-
hoewel er wat later op de avond de 
helikopter oefeningen hoorbaar wa-
ren. Het publiek vroeg zich af hoeveel 
(duizend?) euro aan kogels hier door-
heen gejaagd wordt. Maar ja, de oefe-
ningen zijn vermoedelijk wel noodza-
kelijk! Helaas. 
Vanaf 18.00 uur werden er drie wed-
strijden gespeeld. De overige wed-
strijden zijn verplaatst omdat er 
meerdere spelers verhinderd waren. 
Op de publieke tribune waren toch 
nog twaalf mensen aanwezig. Zij za-
gen een paar mooie partijen, waarvan 
sommige sets met hoogstaand spel. 
 

De wedstrijd Helder Vlieland tegen 
Visit Vlie was hiervan de spannendste, 
al zeg ik het zelf. Na een   6-3 achter-
stand in de eerste set wist Visit Vlie 
met invalster Francis sterk terug te 
komen. Uiteindelijk maakten  Francy-
na en Max er in de tiebreak met een 
paar rake klappen een eind aan.  
Bij Frisia mocht Francis, samen met 
Stoffel, nog een wedstrijd spelen. Zij 
was al goed warm gedraaid en kon 
haar goede spel ook in deze wedstrijd 
voort zetten. Nienke en Erik zagen alle 
hoeken van het veld, maar wisten zich 
aardig te weren. De uitslag geeft een 
ietwat vertekend beeld. 
 

In de laatste wedstrijd deze avond 
mocht Yordi als invaller aan de bak, 
samen met Fransien. De eerste 4 ga-
mes gingen aardig gelijk op. Daarna 
liepen Danitsja en Anne wat uit. In de 
laatste games kwamen Yordi en Fran-
sien nog goed terug, maar het mocht 
niet baten. De toeschouwers vonden 
het een leuk spel om naar te kijken. 

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.nl 

Koffietennis  
maart 2018 

 

[weerpraatje] 

Het voorjaar zet ook deze  
woensdag (14 maart) door.  

Ondanks het feit dat de zeemist  

af en toe op kwam zetten, was de 
zon geregeld zichtbaar.  
 

Ook de komende weken is er op 
woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
er koffietennis bij T.C.V. ’91 voor Vlie-
landers en campinggasten. Het is een 
gezellig en ontspannen potje tennis 
voor beginners en gevorderden van 
50 jaar en ouder. Rond 11.00 uur on-
derbreken we het voor een gratis 
kopje koffie.  
 

Leden van Vlielands Eerste (VESV) en 
de leden van TCV ’91 kunnen aan het 
koffietennis gratis  deelnemen. Niet 
leden betalen € 5,00 per keer. Voor 
meer informatie kunt u persoonlijk 
contact opnemen met Bert Heerema 
of Gerard Pelgrim of via de mail in-
fo@tennisclubvlieland.nl 
 

Onder enthousiaste leiding van Bert 
werd er heerlijk gespeeld door Stoffel 
(nieuw lid, nou ja nieuw) Akkie, Ma-
rie, Renee, Herman, Bert en Gerard. 
We konden gebruik maken van twee 
banen. We hebben een paar heerlijke 
sets gespeeld, waarin de samenstel-
ling van de teams steeds wisselde.  
De teams waren aardig aan elkaar 
gewaagd. Het overheerlijke koekje 
(lees: de koek) bij de koffie werd aan-
geboden door Marie. 
 

Wie weet….. zien wij ook U volgende 
week woensdag om 10.00 uur op de 
tennisbaan naast Sportcentrum Flidu-
nen. We kunnen nog steeds enkele 
leden gebruiken. Mocht u nog geen 
racket hebben, dan hebben wij er 
tijdelijk één voor U! 
 

Gerard Pelgrim 
 

[Beide stukjes]  

Uitslagen Bedrijven competitie:  
Helder Vlieland (Francyna/Max) - Visit Vlie (invaller Francis/Gerard)6-3 4-6 7-6 (5) 
Frisia (Francis/Stoffel) - Miss Little Pancake (Nienke/Erik)   6-1 6-0 
Vlieland Maritiem (Danitsja/Anne) - Heerlijk Eten (Fransien/invaller Yordi 6-2 6-2 
Voor alle uitslagen en stand op de ranglijst, zie www.toernooi.nl 
vervolgens bedrijvencompetitie Vlieland zoeken. 
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Sjoelen  
met Bart 

Naam     bakken      totaal    max.worp 
 

Loodscafe 11 maart 
adriana   5   586   122 
paul   5   554   120 
marco   5   533   128! 
Hetty   5   531   123 
lucie   5   502   106 
gerdina   5   471   111 
sharon   4   429   120 
emil   5   416   108 
marc   4   407   123 
arie   4   377   111 
manon   4   338   97 
nikola   4   331   88 
lianda   4   320   90 
jan   4   316   87 
barnie   3   275   105 
gwenn   3   253   89 
folkert   2   212   108 
sm   1   140   140 
jeroen   1   121   121 
 

Uiterton 12 maart 
nelC   9   946   109 
henny   9   833   107 
hans   9   818   106 
tinus   9   775   103 
nelZ   4   377   122! 
joop   4   284   81 
steef   4   276   81 
 

TOT SJOELS  
Plaats/tijd zie Vliezier en  Vlietrine 

Bart 06-54243591 

Drukwerk op Vlieland 

drukwerk@vlie.land / tel. 453021 

Druk  werk op Vlieland ?? 

drukwerk@vlie.land / tel. 453021 

 

Neem of geef nu een abonnement op 
de Vliezier en laat u elke week infor-
meren over het wel en wee van het 
eiland en de bewoners. 
 

Vul de bon in, stuur deze op of depo-
neer deze in de brievenbus van:  
Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland 
 

naam :

adres :  

pc :  

plaats :  

tel. :  

d.d. :  

handtekening:
 

Redactie : Berend. J. Hazenberg 

e-mail : redactie@vliezier.nl 
Adres : Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland. 

telefoon : 0562 - 453021 /      06 30 046 721  

web. : www.vliezier.nl         ISSN : 1572-2074 

IBAN : NL52INGB0009551159 

foto's : BJH©Vliezier (tenzij anders aangegeven) 

Druk : Uitgeverij "Het Wad", Vlieland 

KvK : 01167147  / BTW: NL070651449B04 
 

Abonnementen 
 

Een jaarabonnement bestaat uit 45 nummers 
en loopt van 1 januari t/m 31 december.
 

Tarieven 2018  

Op Vlieland via bezorger € 39,75 

Postabonnement Nederland €  59,75 

PDF (uitsluitend) buitenland € 32,00 

Per nummer, losse verkoop  € 1,35 

Opgeven van een abonnement per e-mail,  
per telefoon, via de bon of per kadokaart. 
Opzegtermijn, na het eerste volle jaar: 30 dagen.

 

De Vliezier wordt uitgegeven door uitgeverij "Het Wad" 
en verschijnt elke donderdag op Vlieland bij de losse 
verkooppunten en bij de abonnees op het eiland. 
Postabonnees hebben de Vliezier voor het weekend in 
de brievenbus. Op jaarbasis verschijnen 45 nummers. 
De 7 weken per jaar dat de Vliezier niet uitkomt vallen 
in de Vlielandse Vakantie, aan het eind van het jaar en 
force majeure. De Vliezier is onafhankelijk, ontvangt 
geen subsidie en is geen onderdeel van een maat-
schappelijke en/of politieke organisatie.  
De Vliezier wordt geprint op BioTop 3 extra papier. 
Gefabriceerd van dunningshout uit bossen en 
afvalhout van zagerijen. Het FSC2-gecertificeerde 
papiersoort is 100% chloorvrij gebleekt (TCF)3 en 
bevat geen optische witmakers en heeft hierdoor 
een creme, luxe natuurlijke tint. Keurmerken (o.a.): 




